
USNESENÍ 
 

z třicáté členské schůze Bytového družstva Julie se sídlem v Mostě,  
Julia Fučíka 2554/6  konané dne 12. října 2020 v sídle družstva 

 
 

 
Usnesení č. 1/30 
 
a)  Členská schůze schvaluje převod členského podílu č. 33 na paní Vendula Klečková, datum 
narození ••.••.•••• k datu 1. července 2019. Ke  stejnému datu přestává být členem družstva paní 
Pavlína Tušlová, datum narození ••.••.••••.  
  
Hlasování 
Pro: 37 hlasů tj. 100% (sto procet) Proti: 0 hlasů tj. 0% (nula procent)  Zdržel se: 0 hlasů tj. 0% (nula procent) 
  
 
b) Členská schůze schvaluje převod členského podílu č. 30 na pana Jiří Bartl, datum narození 
••.••.•••• k datu 1.října 2019. Ke  stejnému datu přestává být členem družstva pan Richard 
Řeřicha, datum narození ••.••.••••. 
 
Hlasování 
Pro: 37 hlasů tj. 100% (sto procet) Proti: 0 hlasů tj. 0% (nula procent)  Zdržel se: 0 hlasů tj. 0% (nula procent) 
 
 

c)  Členská schůze schvaluje převod členského podílu č. 52 na paní Helena Šlégrová, datum 
narození ••.••.•••• k datu 1.prosince 2019. Ke  stejnému datu přestává být členem družstva paní 
Michaela Siegl, datum narození ••.••.••••.  
  
Hlasování 
Pro: 37 hlasů tj. 100% (sto procet) Proti: 0 hlasů tj. 0% (nula procent)  Zdržel se: 0 hlasů tj. 0% (nula procent) 
 
 
d) Členská schůze schvaluje nabytí členského podílu č. 21 z titulu dědictví po zemřelém panu 
Zdeňku Wohlrábovi, datum narození ••.••.•••• na dědice paní Jaromíra Wohlrábová, datum 
narození ••.••.•••• k datu 21. dubna 2020 dle usnesení čj. 44D1267/2019-27. 
 
Hlasování 
Pro: 37 hlasů tj. 100% (sto procet) Proti: 0 hlasů tj. 0% (nula procent)  Zdržel se: 0 hlasů tj. 0% (nula procent) 
 
 
e) Členská schůze schvaluje převod členského podílu č. 57 na pana Petr Vladyka, datum 
narození ••.••.••••  k datu 1.července 2020. Ke  stejnému datu přestává být členem družstva paní 
Lenka Peleikis, datum narození ••.••.••••. 
 
Hlasování 
Pro: 37 hlasů tj. 100% (sto procet) Proti: 0 hlasů tj. 0% (nula procent)  Zdržel se: 0 hlasů tj. 0% (nula procent) 
 
Předseda družstva konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
 

  
 
Usnesení č. 2/30 
 
Členská schůze schvaluje hospodářský výsledek za rok 2019 - tj. zisk ve výši Kč 12.322,66 (slovy: 
dvanácttisictřistadvacetdva korun a šedesátšest haléřů).  
 
Hlasování 
Pro: 37 hlasů tj. 100% (sto procet) Proti: 0 hlasů tj. 0% (nula procent)  Zdržel se: 0 hlasů tj. 0% (nula procent) 
 
Předseda družstva konstatoval, že usnesení bylo přijato. 

 
 



 
 

Usnesení č. 3/30 
 
Členská schůze schvaluje převod zisku z hospodářského výsledku roku 2019 v částce Kč 
12.322,66 (slovy: dvanácttisictřistadvacetdva korun a šedesátšest haléřů) do nedělitelného fondu 
Bytového družstva Julie ve výši 100 % (slovy: sta procent). 
 
Hlasování 
Pro: 37 hlasů tj. 100% (sto procet) Proti: 0 hlasů tj. 0% (nula procent)  Zdržel se: 0 hlasů tj. 0% (nula procent) 
 
Předseda družstva konstatoval, že usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 

Sdělení: 
Předseda informoval o potřebě zpřístupnění bytu pro výměnu vodoměru na SV a TUV. Výměnu provede domovník p. 
Jindra v době cca první týden v prosinci a bude naplánována v rozsahu jeden vchod za jeden den. O přesném termínu 
budou členové družstva informování: na nástěnce v domě, do poštovní schránky, e-mailem. 
 


